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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

گوتــارە ڕۆشــنبیرییەكان لــە كوردســتانی ئێــران ،ســەردێڕی وتارێكــە كــە تێیــدا نوســەر
هەوڵیــداوە ســەرەتا پێناســەیەك لــە چەمكــی ڕۆشــنبیر لــە ڕوانگــەی بیرمەندانــی ڕۆژئــاواو
ێ بــكات ،لــە بەشــی دووەمــدا ئاڵۆگــۆڕی
پۆلێنــکاریو دابەشــكردنیان بــۆ ڕۆشــنبیر تاوتــو 
بابــەتو پرســی گوتــارە ڕۆشــنبیرییەكان لــە كوردســتانی ئێــران خراوەتــە بەربــاس،
كــە هــەر گوتارێــك جیــا لــە ئایدۆلۆژییەكانــی وەك :سۆســیالیزم یــان مەزهــەب لــە
چوارچێــوەی گوتارێكــی ناسیۆنالیســتیدا لــە مەیــدان دایــە و ڕۆڵ دەگێڕێــت.
پێشەكی

كردنەوەی باسو تەوەرێك لە بواری چەمكی
بەرباڵوی رۆشــنبیری لە ئێرانو كوردســتان،
دەكرێت بابەتێكی گرنگو هەستیار بكەوێتە
بــەر ســەرنج ،لــەو ســۆنگەیەوە كــە ئــەم
دیاردەیــەی دنیای مۆدێــڕن بەردەوام رۆڵو
ئەركی پێناســەكراوی چ لە مەیدانی بۆچوون
و روانگــەكانو چ لــە مەیدانی پراكتیكدا بۆ
خۆی تەرخانكردووە.
بۆیــە هەر لەســەر ئەم بنەمایــە لێكدانەوەی
رۆڵی رۆشــنبیران لە كردە كۆمەاڵیەتییەكاندا
پێویســتی بە وردبینــیو لێكدانەوەی ئاكارو
ئاڕاســتەگەلی تایبەتە كە هەركام لە قۆناغێك
لــە مێژوو ،بەپێــی پێویســتیەكانی رەچاویان
كردووە .هەر بەم هۆیە بووە كە تاكو ئێستا
زۆر تیپیۆلۆژیــی جیــاواز لــە رۆشــنبیرانو
پێناسەیان خراوەتەڕوو .پێناسە هەژمونییەكان
لە رۆشــنبیرو رۆڵــی لە نــاو كۆمەڵگە ،تاكو
ئێســتا هەرچەنــد لە ژێــر كاریگەریی هزری
چەپــدا بــووە ،بــەاڵم لەدرێــژەی ئەندێشــە
ئەنگلۆساكسۆنەكانیشــدا پێناســەگەلی جــۆر
بەجــۆر لــە رۆشــنبیرانو رۆڵو ئەركیــان
كراوە .لەم نوسینەدا هەوڵدەدرێت سەرەتا بە
گەڕانێك بەناو پێناســەی رۆشنبیرو هەروەها
رۆڵــی لە بــوارو رەهەنــدی جۆربەجۆرەوە،

بگەین بە پێناسەیەكی بەرباڵوو لە ئەنجامدا
بــە كەڵك وەرگرتن لە بەســتێنە تایبەتەكانی
كۆمەڵگــەی كوردســتانی ئێران ،ئەم پێناســە
بەرباڵوە نەختێك بخەینە بواری پراكتیكەوە،
بەاڵم پێش هەموو شــتێك بیرهێنانەوەی ئەم
باســە گرنگە ،پێویستە ،ئەگەری ئەوە هەیەو
ناكرێت رۆشنبیر لە كوردستان بەو پێوەرانەی
كــە لــە بەســتێنی كۆمەڵگــەی مۆدێڕنــی
ئەوروپاییــدا فۆرمــی گرتــووە ،پۆلێنبەنــدی
بكەین .لەم رووەوە هەوڵدەدرێت پێناســەو
رۆڵیــان لە ناخو هەناوی كۆمەڵگەی نەریتی
ـ پرســیماتیك ،لــە ســەربنەمای توخمەكانی
سیكۆالریســتی ،ناسیۆنالیســتی ،سۆسیالیستی
خەسارناســی بكرێــتو ســەرەنجام رەگو
توخمەكانــی پارادایمیك لە وێنا زینییەكان دا
بخەینــە بەرباسو تاوتوێی بكەین ،لەالیەكی
دیكــەوە لــەم وێناگەرییــەدا پێچەوانــەی
رۆڵــی رۆشــنبیران لە واڵتانی دیكــە ،بنەماو
جیاوازییەكانی رۆشــنبیرانی ناوەندنشین ،یان
پەراوێزنشین بخرێتە بەرچاو.
چەمكی ڕۆشنبیر

دەكرێــت بە پەیڕەوی كردن لە ســوكراتو
ئەفاڵتوون ،رۆشنبیران بە ویژدانی رەخنەگری
هەر كۆمەڵگەیەك لە قەڵەم بدرێن .پێناسەی
ئاناتــۆل فرانس بۆ رۆشــنبیر ،ئەو گرووپە لە

بیرمەندانو هەڵكەوتوانی كۆمەڵگەن كە بەب ێ
ئەوەی ئەركێكی سیاســی جیــا لە چاالكییەك
لەچوارچێــوەی گــرووپو توێژێــكدا بەوان
ســپێردرابێت .دەســت وەردەدەنە كاروبارو
لــە هەمبەریانــدا دژكــردەوە نیشــاندەدەن
كــە پەیوەندی بــە بەرژەوەنــدیو قازانجی
كۆمەڵگەوە هەیە .ماكس ڤیبەر ،رۆشــنبیران
بــە دەســتەیەك دادەنێــت كــە بــە هــۆی
تایبەتمەندییەكانیانــەوە بە تایبەتی دەســتیان
بــە هەێندێك دەســكەوتی دیاریكراو دەگات
كــە بەناو بایەخو بەها كولتورییەكان پێناســە
دەكرێــت ،كەوایــە رێبــەری كۆمەڵگەیەكــی
كولتــوری بــە دەســتەوە دەگــرن .كارڵ
مانهایمیــش بە توێژێكــی بێ چینو لەبواری
كۆمەاڵیەتیەوە بە بەســتراوەیان دادەنێت كە
بانگەشەی سەرپەرشتیو بەڕێوەبەری كولتوری
دەكــەن .ئێدوارد شــیلێریش رۆشــنبیران بە
كەســانێك ناوزەد دەكات كە دەپڕژێنە ســەر
بەهــاو بایەخــە كۆتاییــەكانو لــە جیهــانو
كەسێكی بێ مەرجو سنووردا دەژین .ئەلوین
گولدتــر رۆشــنبیران بە كۆمــەڵو گرووپێك
دادەنێــت كە پەرە بــە كولتورێكــی گوتاری
رەخنەگرانە دەدەن.
ئێدوارد سەعید دەڵێت :رۆشنبیر كەسێكە كە
بە هــۆی گێڕانی رۆڵــی نوێنەرایەتی هەموو
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“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
رێی بازرگانییوە
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ئــەو خەڵكەو ئــەو بابەتو پرســانەیە كە لە
رەوتــی بەرەوپێــش چوونــی ئاســاییدا یــان
فەرامــۆش كراون یان وەالنراون .یان ئێدوارد
ســەعید تاكێكی رۆشــنبیر بەم چەشنە پێناسە
دەكات .كەســێكە كــە توانایــیو لێهاتوویــی
ئــەوەی هەیە كە :پەیــام ،روانگە ،بۆچوون،
روانین ،فەلسەفە یان بیروباوەڕێك بۆ خەڵك
دەخاتەڕوو ،دەیهێنێتە گۆڕێ.
میشــێل فۆكۆ ســەرەڕای ئەوەی كــە لە مەڕ
رۆشنبیر باسی زۆری كردووە ،بەاڵم بانگەشە
دەكات كە نایانناســێتو هیچكات دیداریانی
نەكردووە .بۆیە لەڕوانگەی فۆكۆوە چەمكێك
بەناوی رۆشــنبیر لە ئارادانییە .فۆكۆ دەڵێت
بەڕای من چەمكی رۆشنبیر چەمكێكی سەیرو
ســەمەرەیەو ناچار بــە بیركردنەوەم دەكات،
مــن هیچــكات لەگەڵ رۆشــنبیر بــەرەوڕوو
نەبــووم .رۆشــنبیر لە بەرامبــەر رۆڵێكدا كە
وەئەستۆی دەگرێت پێناسە دەكرێت ،فۆكۆش
بــە هــۆی رۆڵو ئەركێك كە بە رۆشــنبیری
دەدات حاشای لێ دەكات .هەر بەم هۆیەوە
فۆكۆ خەیاڵو خولیای رۆشــنبیریی لەسەردایە
كە رووخێنەری باوەڕو گشــتگیرییە ،كەسێك
كە لە دەستەوەســتانیو بەربەستەكانی ئێستا،
خاڵە الوازەكان ،هێلو ئاڕاســتە بەهێزەكانو
كەلێنو بۆشــاییەكان دەستنیشانو هێمایان بۆ
دەكات ،كەسێك كە بەردەوام خۆی دەگۆڕێت،
نەبــە تەواوەتیو بە وردی دەزانێت بە كوێ
دەگات ،نــە ئــەوەی كە لە داهاتــوودا چۆن
بیردەكاتەوە ،چونكە چاودێری هەنوكەیە.
بــەڕای فۆكۆ رۆشــنبیر لــە بــەراورد لەگەڵ
جەمــاوەردا خاوەنــی دوو تایبەتمەندییــە:
ئاگاییو ئاخێوەری ،فۆكۆ راشــكاوانە دەڵێت:
رۆڵی رۆشنبیر ئیدی ئەوە نییە كە خۆی وەك
پێشــەنگ یان لە پەراوێزدا ببینێتەوە ،تاكو لە
رێگەی هەقیقەتــەوە نەوتراوەكان بخاتەڕوو،
لەراســتیدا رۆشــنبیر دەبێت بەدژی شــێوازە

جۆراوجۆەكانــی دەســەاڵت خەبات بكات كە
هەم تاكو هەم بابەتو ئامڕازیەتی.
هەرچۆنێــك بێــت رۆشــنبیران واتــە ئــەو
كەســانەی كــە لێهاتوویــیو شایســتەییان بۆ
تێڕامانــی دادوەری ،ئەوانی بۆ نوێنەرایەتیو
رێبەریكردنــی باشــترین هــزرو رامانــەكان
شایستەو شــیاو بارهێناوە .رۆشــنبیر دەبێت
چاالكانــە دۆخی هەنوكە بخاتە ژێر تیشــكی
رەخنــەو بــۆ گۆڕینیــان تــێ بكۆشــێتو بۆ
بنیاتنانــەوەی داهاتــوو ،كێشــەو گرفتەكانی
رۆژ تاوتــوێ بــكات .یەكێك لــە ئەركەكانی
رۆشنبیر هەوڵدانە بۆ شكاندنی نۆرمو فۆرمە
زەینییــەكانو ئــەو بابــەتو چەمكــە الوازو
نەرێینیانەیە كە دەبنە هۆی بەتەرسكبوونەوەی
رامانو هزرو پەیوەندییە مرۆییەكان.
رۆڵی رۆشنبیر لە سەدەی نۆزدەیەمدا مەیلو
راكێشــان بوو بۆ داكۆكی لەسەر تاكگەرێتی،
بــەو واتایە كە رۆشــنبیر زیاتر بە كەســێكی
تەریك كەوتەو پەراوێزنشین لە قەڵەم دەدرا
كە لە بنەڕەتدا لەگەڵ كۆمەڵگە هاوئاهەنگو
تەبــا نەبــووەو لە ئەنجامــدا مرۆڤێكی یاخی
بــووە كــە لــە دەرەوەی روانگــەو بیــرو
بــاوەڕە ئاســاییو روەكییە پەســند كراوەكان
دەجوواڵیەوە.
لە ســەدەی بیســتەمدا بە زیادبوونی رێژەی
ژنانو پیاوانی ســەر بە گرووپێكی گشــتی بە
نــاوی رۆشــنبیرانو لەگــەڵ توێژی رۆشــنبیر
(بەڕێوەبــەران ،مامۆســتایان ،رۆژنامەوانان،
بیرمەندان ،نووسەرانو )...مرۆڤ ناچارە لەم
مەســەلەیە گومان بكات كە ئاخۆ لە بنەڕەتدا
تاكێكــی رۆشــنبیر كــە هەڵگــری پەیامێكــی
ســەربەخۆ بێــت بەدیدەكرێت یــان نا؟ .ئەم
ئاڵۆزیو گەنگەشــە چەمكیانە رەنگە تووشی
كاســیمان بــكات ،بەاڵم ئاخۆ رۆشــنبیران لە
جیهانــی دەرەوەی رۆژئــاوا هەمــان رۆڵو
كاركــردی دیاریكــراوو لە ئەنجامــدا پێگەی
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كۆمەاڵیەتــی هاوتــا رۆژئاواییەكانــی خۆیان
هەیــە یــان نا؟ رەنگــە وەاڵمەكــەی مەرجی
هەبێــت .واتای چەمكی رۆشــنبیر لە جیهانی
ســێیەمدا ،تا ئاســتێك لەگەڵ واتاو پێناسەی
الی رۆژئاواییــەكان جیــاوازە ،رۆشــنبیر لــە
جیهانی سێیەمدا كەسێكە كە ئاستێكی بەرچاو
لــە خوێندەواریی فەرمیی بە ســەركەوتنەوە
بــە ئەنجــام گەیانــدووە .ئایدۆلۆژییــە
نەتەوەخوازەكانو سۆسیالیزم سەرەتا توێژێكی
بچــووك لە هەمــان «رۆشــنبیران» بوون كە
لــە ئاســتی خــوارەوەی رێكخراوە سیاســی،
پەروەردەیــیو ئابورییەكانــی كۆمەڵگــەی
خۆیان خرابوونە گەڕ بانگەشــەو بانگەوازی
بــۆ دەكرا .لەگەڵ ســەرهەڵدانی رۆشــنبیران
وەك توێژێكــی كۆمەاڵیەتــی توانیــان فەزای
كۆمەاڵیەتی لەو كومەڵگەیانەدا بگۆڕنو فۆرم
و چوارچێــوەی دەســەاڵتییان لــە كۆمەڵگــە
پــەرە پــێ بــدەن .رۆشــنبیران پاوانخوازیی
توندو دەســكردی پیرۆزی چینی پێشــەنگانی
نەریتیان خســتۆتە لەرزە .مەالیانی ئایینی كە
ســەردەمێك تەنیا تۆێژی ئۆرگانیكی كۆمەڵگە
نەریتیەكان دەهاتنە ئەژمار ،ئیدی ئەمڕۆ تەنیا
وەك خاوەنانی زانســتو زانیــاری لە قەڵەم
نادرێن ،ئەم رۆشــنبیرانە توانیویانە بۆ خۆیان
رۆڵگەلێكی تازە وەك :راڤەكارانی كۆمەڵگەی
دامەزرێنەرانی رێككەوتنە كۆمەاڵیەتییەكانو
پێشــەنگانی ئاڵوگــۆڕە پێشــكەوتنخوازانەكان
بگێڕن.
پۆلێنکاری ڕۆشنبیران

جیا لە چەمكی رۆشــنبیر كــە هەردەم جێگەی
مشــتومڕو تێڕامان بــووە ،ئەو پۆلێن بەندیو
دابەشــكردنانەی كە بیرمەندان لە رۆشــنبیرانی
دەخەنەڕوو ،مشتومڕەكە دوو بەرابەر دەكات،
هــەر كام لە خاوەن رایانی ئــەم بیاڤــو بوارە،
بــۆ بنەماو ئەساســی هزریو فیكریــی خۆیان
پۆلێنبەندیی تایبەتیان لە رۆشنبیران هەیە.

ئێــدوارد ســەعید لــە پۆلێنبەندییەكــی
رۆشــنبیرانەدا بــە خــودی و ناوخودیــی
دابەشــدەكات :لــە الیــەك كەســانێكن كــە
كۆمەڵگەكەیان بە چ چەشنێكە بە هەمانشێوە
ســەر بەو كۆمەڵگەیەن ،كەســانێك كە بەبێ
هەســتكردن بە ناتەبایی یان جیاوازیی بیروڕا
لەو كۆمەڵگەیەدا گەشە دەكەن.
كەســانێك كە دەكرێت بــە چەپڵە لێدان یان
گوێڕایــەاڵن ناودێریــان بكــەی .لــە الیەكی
دیكــەوە دژەبەران یان نا بێژان راوەســتاون،
كەســانێك كــە لەگەڵ كۆمەڵگــەی خۆیان لە
دژایەتــی دانو تەبــا نیــنو لــەم رووەوە تا
ئــەو جێگەیەی كە پێوەنــدی بە زێدەخوازی،
دەســەاڵتو پــوانو ئیمتیــاز تایبەتیەكانــەوە
هەیــە ،بە ناخــودیو پەراوێز نشــینو دوور
خراوانی ئەو كۆمەڵگەیە دێنە ئەژمار.
ئێدوارد ســەعید لە پۆلێن بەندییەكی دیكەدا
رۆشــنبیران بــەدوو دەســتەی هەســتەوەرو
پســپۆڕ دابــەش دەكات .رۆشــنبیری پســپۆڕ
خوازیــارەو بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە
پێكهاتەی بێ الیەنی لە سەربنەمای پسپۆڕیو
شــارەزاییەك بنیاتنــراوە .لــەم رووەوە
بانگەشــەی زاتو جەوهــەر دەكات .گرنگی
ئەو رۆڵەی كە ئێدوارد سەعید زۆر جاران بۆ
رۆشنبیر پێداگری لەسەر دەكات ،لە مەیداندا
بــوونو دەروەســتیو بەڵێنیەكی عاشــقانەی
مەترســی هەڵگر ،لەقــاودان ،پابەندبوون بە
بنەمــای خەسارناســی لە وتووێــژو دیالۆگو
كێشــمە كێشــەكانی ئــەم دنیایەیــە .ناوبراو
لەســەر ئــەو باوەڕەیــە كە ئــەم كارانە تەنیا
لــە توانــای رۆشــنبیری هەســتەوەردایەو
رۆشــنبیری پســپۆڕ بــە هــۆی بەڵێنێــك كە
لــە بەرامبــەر وەرگرتنــی پاداشــت ،لەگەڵ
ئۆرگانو رێكخســتنو لێپرســراوانی فەرمیو
دەســەاڵتداردا بەســتوویەتی ،پێــی ناكرێــت
هیچكام لەو كارانــە راپەڕێنێت .بە واتایەكی

“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
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پێشەوا قازی محەمەد

ساناتر رۆشنبیری پسپۆڕ خاوەنی سەربەخۆیی
هزریو فیكری نییەو ئەوەی كە دەینوســێت
یان دەیڵێت ،هەمان ئەو شــتەیە كە بەرپرس
و ئاغاكانــی داوایــان لێكردووە .لــە كاتێكدا
پاڵنــەرو ئامانجــی رۆشــنبیری هەســتەوەر
وەرگرتنی پاداشــتو مووچە نییەو لە رێگەی
گەاڵڵەیەكــەوە لــە راســتای دابیــن بوونــی
ئامانجێكــی دیاریكــراودا كار دەكات ،بەڵكو
ئەو پێویســتییە بەڵێنیانە دابین دەكات كە لە
هەمبــەر روانگەو بەهــاو بایەخە باوەكان لە
چوارچێوەی گشــتیدا پێیان پابەندە .رۆشنبیر
بــە پێی نــاوەڕۆكو پێكهاتەكــەی لە رەوتی
زەماندا بەرەوالی سیاسەت رادەكێشرێت.
ئانتۆنی گرامشــی رۆشــنبیران بە گرووپێكی
كۆمەاڵیەتــی زاڵ دادەنێــت كــە لــە كردەی
هەژمونــی كۆمەاڵیەتیو حكومەتی سیاســیدا
رۆڵو ئەركــی پلــە دوویــان هەیــە .بەڕای
گرامشی لەڕاستیدا تەنانەت لە بارەی بیروڕای
دەروونیشــەوە لە چاالكیی رۆشنبیراندا پلەو
ئاســتەگەلی جیــاواز رەچــاو بكرێــت كە لە
هەێندێك بواردا ،لەجەمســەرەكانی كێشــەو
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ناكۆكییەكی هەقیقی دێنێتە ئاراوە .لە بەرزترین
ئاســتدا دەبێت داهێنەرو ئەفرێنەرانی زانستە
جۆراوجــۆرەكانو فەلســەفەو هۆنــەرو...
دابنێینو پاســیڤترین فەرمانبەرانو بانگەشــە
كارانــی گەنجینــە فیكرییــە نەریتخوازەكانی
ســەردەم لە پلەو ئاســتی خوارەوە .گرامشی
هەروەهــا لەنێوان رۆشــنبیرانی «نەریتی»و
«ئۆرگانیك»دا جیاوازی دادەنا .رۆشــنبیرانی
نەریتــی بــەو كەســانە دەگوترا كــە لە كاتی
هەڵــەدا خۆیان بەســەربەخۆو جیا لە چینە
كۆمەاڵیەتییــەكانو لەســەرووی گەشــەی
كۆمەاڵیەتــی سیاســیەوە لەقەڵــەم دەدات،
بەواتایەكیتــر بــەدەر لە ژیانــی كۆمەاڵیەتی
باوەڕی بە خۆی هەیــە .نموونەكانی بریتین
لە :نووسەران ،هونەرمەندان ،فەیلەسووفانو
بە تایبەت قەشــەكان ،لەو دەستە رۆشنبیرانە
بوون كە دوای مەرگی بیرمەندان ،داهێنەرانو
بناغەدانەرانــی رێبازێك كە بووە هۆی زیندو
و مانــەوەی ئەوان ،بوونی خۆیان پاراســت.
ئــەم هەقیقەتەی كە ئەوان لەگەڵ توێژەكانی
لەكاتــی دەمەمەرگدا لە بــواری مێژووییەوە،

پێوەنــد داربــوون ،دەســتەبەرو گەرەنتــی
پێكهاتنی ئیدیۆلۆژییــەك بوو كە لە بنەڕەتدا
مەیــلو ویســتێكی ئایدیالیســتیو یۆتۆپیــای
هەبــوو تاكــو دەمامكێــك لەســەرو ســیماو
روخساری پاســیڤو كۆنی راستەقینەی خۆی
دابنێت .لە كاتێكدا واتای رۆشنبیرێكی نەریتی
واتایەكی مێژوویی بوو .واتای رۆشــنبیرێكی
ئۆرگانیــك خاوەنــی الیەنــی كۆمەڵناســیی
زیاتربوو ،دیاری بە دەست نیشانكردنی پلەو
ئاستی داهێنەریی رۆشنبیرێك لەسەر بنەمای
نزیكی ئــەو لەگەڵ رێكخراوێكدا بوو كە ئەو
تێیــدا ئەندام بــوو ،یان لەگەڵ ئــەو چینەی
كە ئەو رێكخراوە نوێنەری بووـ رۆشــنبیرانی
ئۆرگانیك دەستیاندایە ئاشكراو باڵوكردنەوەی
ئاگایــی بە كۆمەڵ یان ئیدیۆلۆژیی چینەكەیان
لە مەیدانی سیاســی ،كۆمەاڵیەتیو ئابوریدا.
رۆشــنیرانی ئۆرگانیكــی گرامشــی بەرهەمی
چینــی كۆمەاڵیەتــی تــازە ســەرهەڵدراون،
رۆڵیــان ئەمەیە كەلــە بوارەكانــی ،كولتوری
و سیاســی ئابوریــدا بــەو چینــە جۆرێــك
لــە ئاگایــیو زانیــاری هاوتــاو هاوچەشــن
ببەخشــن .لــەم روەوە چەمكی رۆشــنبیری
ئەنــدام لە حزبێك ،یان ئۆرگانێك نەك تەنیا
بریتییە لە ئایدۆلۆژیكو فەیلەســوفان ،بەڵكو
چاالكانی سیاسی ،تەكنیك كارانی پیشەسازی،
ئابوریزانانــی سیاســی ،پســپۆڕانی حقوقیو
یاساییش لەخۆ دەگرێت .رۆشنبیری ئۆرگانیك
ئاڵقەی پێوەندی یان تەوەری نێوان فەلسەفەو
خەڵك دەڕەخسێنێت ،لە فەلسەفەدا شارەزاو
پســپۆڕە ،بەاڵم چاالكانە خۆی لەگەڵ خەڵكدا
یەكســان دەبینێت .ئامانجو مەبەستی ئەمەیە
كــە لەڕووی ئاگایــی هاوبــەش یەكیەتییەكی
كولتــوری كۆمەاڵیەتــی بەدیبێنێــت كە تێیدا
ئیــرادەو ویســتی ئــەو خەڵكــەی كە ئێســتا
ناتەبان ،لە ســەربنەمای واتاو تێگەیشــتنێكی
هاوبــەش لەگەڵ یەكتر پێوەند بدرێن .بەڕای
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گرامشــی لــە ئەوروپا توخمە ســەرەكیەكانی
رۆشــنبیرانی بەرەی نوێ (ئۆرگانێك) ،لەگەڵ
یەكــەمو ســەەتاییترین توخمەكانــی ئابوریدا
هەڵدەدەن .واتە ئەو رۆشنبیرانەی كە لەگەڵ
گرووپــی ئابوریــی نوێخــواز لە ســەربنەماو
بناغەی پیشەســازیدا سەریانهەڵداوەو خاوەنی
مەیدانو پانتاییەكی بەرینە.
گرامشــی لــە پۆلێنبەنــدیو دابەشــكردنێكی
دیكــە لــە رۆشــنبیران ،ئــەوان وەك توێژی
گوندیو شــاری دابەش دەكات ،رۆشــنبیرانی
جۆری شــاری هــاوكات لەگەڵ پیشەســازیدا
گەشەی كردووەو بەستراوەتەوە بە داهاتوو،
چارەنوسی شــارەوە بەشێكی زۆرو بەرچاوی
رۆشــنبیرانی «نەریتی» بــە وردە بۆرژواكانی
ناوەندگــەرا كــە هێشــتا لەالیەن سیســتمی
ســەرمایەدارییەوە پــەروەردە نەكــراونو
نەكەوتووتە گەڕ.
ئــەم دەســتە رۆشــنبیرە توێــژی وەرزێــر
لەگــەڵ رێكخراوو دامــەزراوە دەوڵەتییەكان
پێوەنــد دەدات .هەربــەم هۆیــە رۆڵێكــی
سیاســی كۆمەاڵیەتــی مەزنــی لە ئەســتۆیە،
چونكــە ناوبژیوانــی كارو پیشــەیەكی جیاواز
لەناوبژیوانــی سیاســی نییە« .شــیلێر»یش لە
دوو بوارەوە بە تەواوەتی توندڕەو لە قەڵەم
دەدات ،پێیوایە ئەوان یان لە بەرامبەر نۆرمە
زاڵو بەهێزەكاندا راوەستاون ،یان لە بنەڕەتدا
لە رێگەی ئاشــتیو تەباییەوە بۆ دابینكردنی
تەكــوزو بەردەوامــی ژیانــی كۆمەاڵیەتی لە
مەیداندان.
بــەڕای «میهــرداد بروجردی»یــش دەكرێت
رۆشــنبیران بە گشتی بەدوو دەستەو گرووپی
مــەزن دابــەش بكرێــن :یەكەم رۆشــنبیری
خاوەنــڕا ،بــە دەروەســتی كۆمەاڵیەتــی
دووەم :فەرمانبــەران تێكنۆكراتــە كارســازو
دیوانســاالرەكان ،گروپــی یەكەم لــە گوتاری
رەخنەگرانــە بــە مەبەســتی رەنگدانــەوەو

ورووژاندنــی ،ویســت ،پرســیارو رەخنەكان
لەمــەڕ پرســە كۆمەاڵیەتییەكان ،ســەرئەنجام
لــە رێبــەریو نوێنەرایەتــی كۆمــەڵو چینە
ناڕازییــەكان كەڵــك وەرگرێــت ،پێویســتی
هەمیشەیی دەسەاڵتداران لە كاراییو لەوەش
گرینگتــر تەئكیــدی رۆشــنبیران بــە گرووپی
دووەم ،ئەم كەســانە توانــای ئەوەیان هەیە
كــە بۆ خۆیــان لەنێوان خاوەن دەســەاڵتانی
حكومەتیــدا جێگەو پێگــەی خۆیان بكەنەوە.
ئەركی سەرەكی بە وتەی« :ئانتۆنیۆ گرامشی»
«كارناســانی رەوایی دەر» ئەوەیە كە لێدانی
ئاهەنگــی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی بە دەســتەوە
بگرنو رەوایەتی بە دەســەاڵتی لێپرسراوانی
حكومەتی بدەن.
رۆشنبیریو نەتەوەخوازی لە كوردستان

لۆژیــكو ژیربێژیــی خودایی خــوازی ئەگەر
وێنایەكــی رادیــكاڵ بــۆ لۆژیكــی پێناســەی
رۆشــنبیری لــە كوردســتان ،بــە تەنیایــی
بــەس نەبێــت ،النیكەم بەشــێك لــە زەینو
دەركێك لەســەر بنەمای شوناســی نەتەوەیی
لەنێــوان كوردو غەیــرە كــورددا پێكدێنێت.
رۆشــنبیرانی كورد ئەگەر لەسەر ئەم چەمكە
بە شێوەیەكی گشتیو جەماوەری نەگەنو بە
روانگەو بۆچوونێك ،نوخبــەو هەڵكەوتوانی
كــورد ،بەردەوام لە ســەربنەمای ئەم لۆژیكە
گەشــەو پــەروەردە كراون .رەنگــە هۆكاری
ئــەم مەســەلەیە لــە ناخودئــاگای مێژوویی
كوردەكاندا ببینرێتەوە .بەاڵم لەبواری ئاشكراو
دەستنیشــانكردنی دیاردەیەكــی زانســتیدا،
بیرمەنــدو هەڵكەوتوانــی كورد ،بــەردەوام
روانگــەو بۆچوونگەلــی شــوناس خوازانەیان
وەك خاڵــی بنەماو هەوێنی مەعریفەناســیی
خۆیان هەڵبژاردوەو ئەم مەســەلەیە دەربڕی
ئەولەوییــەتو لەســەرەوە بوونــی پێكهاتنی
دەوڵەتە نەتەوەیە لە الی ئەوان .ئەم گوتارە
كــە لەژێر هەژمونیو كاریگەریی پێشــەنگیی

“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
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ناسیۆنالیســتی بــۆ گوتــاری رۆشــنبیری
خاوەنی زۆر بەربەستو لەمپەری فراوانەو
ئەگەر ئەم گوتارە لە قۆناغە مێژووییدكاندا
توانای پێكەوە گرێدانی توخمەكانی هەیە،
ئێســتا بە گۆڕانێكی بەرچــاوەوە لە بیاڤی
زانســتی مرۆییــدا بــەرەوڕووی گــرژیو
ئاڵۆزییە جیهانیەكان بۆتــەوە ،ئەم گوتارە
بەشێك لە رەواییەتی خۆی لە سەربنەمای
رەنێوهێنانــی ئیدیۆلــۆژی ناسیۆنالیســتی
لەدەســتدەدات .وا دەردەكەوێــت ئەگەر
كۆمەڵگــەی كوردســتان لــە ســەربنەمای
بەهــاو فــۆرمو قــەوارە جیهانبینیــەكان
توانای پەروەردەی رۆشــنبیرانەی هەبێت،
كەموكوڕییەكی لەم چەشــنە بە ناچاری لە
دەربڕینی هەســتەوەرییەكەوە ســەرچاوە
دەگرێــت كە لە هەمبەر بایەخە نوێیەكانی
دیكــەدا كــە بــەم دوایانــە هاتوونەتــە
ئــەم مەیــدانو بیاڤــەوە .رەخنەگرتن لە
دەســەاڵت هەرچەنــد بــەردەوام وەكــو
یەكێك لــە گرنگتریــن تایبەتمەندییەكانی
رۆشنبیری خۆی نواندوەو گەشەی كردوە،
بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا ئەم فیكــرو رامانە
ناكرێ لە رەهەندی رەشو ســپیەوە قبوڵ
بكرێت.
بێگومــان لەســەر بنەمای بایــەخو فۆرمو
بیچمــە جیهانییەكان لە كوردســتان كەمتر
ناكرێــت رۆشــنبیر ببینینــەوە ،كەمتــر
كەســێكیش هەبــووە كــە بانگەشــەی
رۆشنبیری كردبێت ،هۆكارەكەشی بۆ ئەمە
دەگەڕێتــەوە ،یەكــەم كوردســتان یەكەی
(دەوڵەت -نەتــەوە)ی نەبــووە .دووەم:
نوخبە یان رۆشنبیر لە كوردستان هەمیشە
لە ئاســتو پلەو پۆستی رێبەرو پێشڕەوو
كەسێكدا تەكوزداریی سەرلەنوێ سەقامگیر
دەكات خــۆی دەرخســتووە ،بــەاڵم لــە
كۆمەڵگە رۆژئاواییەكاندا رۆشنبیر بەردەوام

گوتاری فەرەنســیی دایە ،بە هۆی گوتاری
«ئەنگلۆ ساكسۆن» بەردەوامو چاوخشاندنو
خوێندنەوەیەكــی خێــراو ســەرەتایی بــە
یەكەم نووســراوەكانی نوخبەو رۆشنبیرانی
كورد هەمیشــە لە زەینو ئەندێشەی ئەم
نوخبەو بیرمەندانە دووبارە رسكاوەتەوە،
رۆژنامەكانی كوردســتان دەربڕو نیشانەی
هێــزو دەســەاڵتو گــۆڕو تینــی وەهــا
گوتارێكن.
دەستنیشانكردنی توخمو سەرچاوە بەپێرزە
ئایدیۆلۆژییەكانــی وەك ،سۆســیالیزم یان
مەزهەبیــش لــە بەردەوامیــی مێژووییدا
لە الی ئەو دەســتە رۆشــنبیرانە سەرەڕای
نیشــاندانی گرنگیــی گوتــاری شوناســی
نەتەوەیــی ،دەربــڕی كەمتەرخەمییە لەو
بیاڤانەی كە الیەنــی مرۆییان هەیەو هەر
ئەم كەمتەرخەمییەش لە نەبوونی تواناییو
پەل هاویشتنو چوونەدەری ئەم گوتارەیە
لە بیاڤی ناوچەیی خۆی .جیهان كە پێی نایە
قۆناغی پەسا كۆمۆنیستی رۆڵو جەوهەرو
رەساڵەتی رۆشنبیریش تووشی وەرچەرخان
و ئاڵوگۆڕێكــی پارادایمێــك بــووو بەهاو
بایەخــە جیهانگیرییــە لیبرالیســتیو تــاك
باوەڕییــەكان ،مافــی مرۆڤــــو ئازادیــی
رادەربڕیــن وەكــوو چەمكی نــوێ هاتنە
مەیدانــی گوتــاری رۆشــنبیرییەوە ،بەاڵم
كۆمەڵگەی رۆشــنبیریی كوردســتان هێشتا
لە سەربنەمای پاشماوەو بەرماوەی زەینو
بۆچوونی پێشــووی خۆی ،بــە تەمایەو لە
هەوڵــی ئەوەدایــە كە ئــەم وەرچەرخانە
پشــتگوێ بخاتو ئەو گۆڕانكارییە لەســەر
بنەمــای ناسیۆنالیســتی پێناســە دەكات.
رەنگــە ئــەم قۆناغــە درێــژەی هەمــان
بۆچــوون بێت كە لە ئەدەبیاتی سیاســیدا
وەك گێڕانــەوەی بێ هیوایــیو نائۆمێدی
رۆشــنبیری نــاوی دەبرێــت .ئایدۆلۆژیای
مەستورەی ئەردەاڵنی شاعیر
10

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

لــە جیهانی ســێهەمدا لەگەڵ واتــاو چەمكە
جیهانییەكەیدا جیاوازە ،رۆشــنبیر لە جیهانی
ســێهەمدا كەسێكە كە ئاســتێكی دیاریكراو لە
خوێندنی فەرمی بە سەركەوتنەوە بە كۆتایی
گەیانــدووە ،دەســتدەكات بــە خوێندنەوەو
پێناســەیەكی نــوێ لــە كۆمەڵگەكــەی خۆی.
واتــای رۆشــنبیرێك كە بنەمــاو هەوێنی ئەم
وتارەیــە ،ئامــاژە بــە كەســانێك دەكات كە
لــە ســەردەمی خۆیاندا پــرۆژەی فیكری یان
كۆمەاڵیەتی لە وەاڵم بە گرنگترین مەســەلەو
پرســە كۆمەاڵیەتیەكانی كۆمەڵگــەی خۆیان،
واتە كوردســتان دابینو ئامادە دەكەن .بەم
پێیە رۆشــنبیری كورد چاودێرو زاڵە بەســەر
كەســێكدا كە گوتاری جۆراوجۆری فیكری لە
وەاڵمدانەوە بە مەسەلەو پرسە تەوەرییەكانی
كۆمەڵگــەی كوردســتان كە هەمــان چەمكی
نەتەوەخــوازی یــان ناســیۆنالیزمە پێكهاتــەو
چوارچێوەیان داڕشتووە.
سەرهەڵدانی رۆشنبیران لە كوردستانی ئێران
بــەو پێناســەو پۆلێــن بەندییانــەی كــە لــە
رۆشــنبیران كــرا ،رەنگە نەكرێــت بڵێین كە
رۆشنبیران ســەر بە قۆناغێكی تایبەت بوون،
واتــە لــە قۆنــاغو ســەردەمێكی تایبــەت لە
مێژووی كوردستاندا ســەریانهەڵدابێت ،بەاڵم
بێگومــان دەكرێت بڵێی گەشــەی پەروەردەو
بارهێنانی گشــتی لــە ئێرانو ســەرهەڵدانی
دەوڵەتــی مۆدێرن لە ســەردەمی رەزاشــا لە
ئێران ،بــووە هۆی زیادبوونو گەشــەكردنی
رێژەی بیرمەندو خوازیارانی زانســتی نوێ لە
كوردستان ،ئەو سیاسەتانەی كە لە سەردەمی
رەزاشــا رەچاوكــران ،لە الیەك بــووە هۆی
سەركوتی خێڵو عەشیرەتەكان لە كوردستانو
زەختو فشــاری سیاسیو كۆمەاڵیەتی زۆری
بەســەر خەڵكــدا ســەپاند ،بەاڵم لــە الیەكی
دیكەشەوە دەبێتە هۆی پەرەو گەشەسەندنی
پەروەردەی گشــتی ،شارنشــینی ،زیادبوونی

چینــی ناوەنجــی ،گەشــەكردنی خودئاگایــی
ناسیۆنالیســتیو ...لــە كوردســتان .جیــا لە
سیاســەتەكانی رەزاشــا هۆكارێكیتــر كــە لە
خودئاگاییو گەشەو پەروەردەی رۆشنبیران لە
كوردســتانی ئێران رۆڵی هەبوو پەرەسەندنی
بزاوتە ناسیۆنالیستە كوردییەكان لە بەشەكانی
دیكــەی كوردســتانو پێوەندییــەك بــوو كە
ئــەو بزاوتانە لەگەڵ كوردســتانی ئێران دایان
دەمەزراند.
دوای رووخانــی حكومەتــی قاجــارو كەوتنە
ژێــر ركێفــی ناوچــە كوردنشــینەكان لە ژێر
دەســەاڵتو چاودێری راستەوخۆی دەسەاڵتی
ناوەنــدی ،لەالیــەك پەیوەنــدی لەگــەڵ
كوردەكانی ئەودیوی ســنور پچڕار لە الیەكی
تــرەوە چینێكی خوێنــدەوار ســەریهەڵدا كە
پێچەوانەی رۆشــنبیرانی نەریتیی ســەردەمی
قاجاڕ ،ئاسۆو هیوای هزرو ئەندێشەی تازەیان
لەبەردەمــدا بــوو ،لەوكاتــەوە بەشــێك لــە
رۆشنبیرانو بەشــێكی كەم لە چینی ناونجیی
كورد بێ راوەســتان لە راســتای سەرخستنو
گەشەكردنی ناســیۆنالیزمی كوردیدا هەوڵیان
داوە .لــە دەورەی حكومەتــی رەزاشــادا
توێژێــك كــە ئەركــە رۆشــنبیرییەكانی لــە
ئەستۆ بوو مامۆســتایانی ئایینی بوونو وەك
خوێندەوارانــی نەریتــی كۆمەڵگە ،هەمیشــە
وەك پێشــەنگی كۆمەڵگــەی كوردســتان لــە
جواڵنەوەكانــدا بەشــدارییان دەكرد .توێژێك
كە دەكرێت رۆشــنبیرانی نەریتیی كوردستان
لــە پێناســەو پۆلێــن بەندیی گرامشــیدا لە
قەڵەمی بدەین.
بــۆ نمونــە لە یاســای رێكپۆشــی جلوبەرگی
خەڵكــی ئێــران ،هەر لــە ســەرەتاوە لەگەڵ
دژایەتــی خەڵــك بەرەوڕووبــوو ،رێبــەرو
پێشەنگی ئەم خۆپیشاندانو دژبەریانە رۆحانی
و مامۆســتایانی ئایینــی واتــە خوێندەوارانی
نەریتیی كۆمەڵگە بوون كە لە ســەر پاراستنی

“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
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تایبەتمەندییە نەتەوەییــەكانو دابو نەریتی
خۆیان پێداگرییەكــی دەمارگرژانەیان هەبوو.
بزوتنــەوەی مــەال «خەلیــل گــۆڕ هۆمەری»
كــە بــە یەكگرتنــی عەشــیرەتی «مەنگوڕ»و
«گــەوڕك» لــە ســاڵی 1307بــەم ئاقــارەدا
هاتەئاراوە .لەبواری سیاســیو رەهەندەكانی
ناسۆنالیســتیەوە راپەریینــی «مــەال خەلیل»
گرنــگو بەرچــاو نەبــوو ،بــەاڵم لــە بواری
تێكەڵبوونــی مامۆســتایانی ئایینــی كــورد بە
خەباتــی سیاســیو كۆمەاڵیەتیــدا زۆر گرنگ
بــوو .سیاســەتەكانی رەزاشــا دەبــووە هۆی
پچڕانی پێوەندیی مــاددیو مەعنەویی نێوان
مامۆســتایانی ئاینــیو خەڵكو بــە یەكجاری
توێژی رۆحانی وەال دەنا.
لــە دەیــەی دووەمــی حكومەتــی رەزاشــا،
سیاســەتی پێشــگیری چــاپو باڵوكردنەوەی
ئــەدەب ،كولتورو بەرهەمی كــوردیو ئیزن
نەدانو قســەنەكردن بەو زمانــە لە ناوەندە
ئیــداری ،پەروەردەو خوێندنگــە ئاینیەكان،
مامۆســتایانی ئاینی كوردی زیاتر لە دەوڵەت
دوورخستەوە .چونكە رۆحانیو مامۆستایانی
ئاینــی لە بناغە دانەرانی ســەرەكیی كولتورو
زمانــی كــوردی بوونو بێگومــان لە هەمبەر
ئازادیــی بەكارهێنانــی ئەم زمانەدا ســوورو
پێداگربوون .سیاسەتەكاتی حكومەتی رەزاشا،
بووە هۆی ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتیو رقو
توڕەیــیو توندیــی ئــەم چینە لە سیســتمی
پاشــایەتیو رەشــبینیان لــە هەمبــەر زمانی
فارسیو تەنانەت ناسیۆنالیزمی ئێرانیش.
هەرچەند ئــەم گوشــارو ناڕەزایەتیانە بوونە
هۆی ســەرهەڵدانی بزوتنەوەی ناسۆنالیستیی
بەربــاو .لەنێوان ســاڵەكانی 1309تا 1316ی
زاینــی گروپێكــی بچــووك لە مامۆســتایانی
ئاینی كورد لە موكریان چاالكبوون كە لەگەڵ
شۆڕشی «ئارارات»و رێكخراوی» خۆیبوون»دا
پێوەندیان هەبوو ،جارجار لەگەڵ كوردستانی
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عێراقیــش پێوەندییــان دەگــرت .ئەندامانــی
چاالكــی ئەو گروپە بریتی بــوون لە  :قازی
موحەممــەد ،شــێخ ئەحمەد ســریالوا ،قازی
كاك موحەممــەد بۆكانی ،مــەال موحەممەد
ســادق قزڵجــیو مــەال ئەحمــەد فــەوزی
بوون ،كەســایەتی هەڵكەوتەو بەرچاوی ئەم
گرووپــە «مــەال ئەحمــەد فــەوزی» بوو كە
لــە رێگەی ســلێمانییەوە هاتبــووە مەهابادو
لــەوێ قوتابخانەیەكی وانە وتنەوەی پێكهێنا.
مــەال ئەحمەد فەوزی ،جیا لــە وانە ئایینیو
مەزهەبیــەكان ،لــە چوارچێــوەی وانەكانــی
خۆیــدا وانەی كوردایەتــیو نەتەوەخوازی بە
قوتابیەكانی وتۆتەوە .بە هەر حاڵ كوردستانی
ئێران لە ســەردەمی دەســەاڵتدارێتی رەزاشا
بــەرەوڕووی زۆر ئاڵوگــۆڕ و گۆڕانكاریــی
قــووڵ لــە بوارەكانی كۆمەاڵیەتیو سیاســیدا
بۆتەوەو بەرباڵویی ئاســتی ئەم گۆڕانكارییانە
بە رادەیــەك بوو كە كوردەكانی ئێران دوای
رووخانی حكومەتی رەزاشــا دەســتیان دایە،
پێكهێنــانو دامەزرانی رێكخراوو حزب كە تا
لەو رێگەیەوە شــوناسو ناسنامەی نەتەوەیی
كورد بناسنو بۆ پاراستنی هەوڵبدەن.
گوتارە رۆشنبیرییەكان دوای رووخانی
حكومەتی رەزاشا

رووخانــی حكومەتــی رەزاشــا بــووە هۆی
كرانــەوەی الپەڕەیەكــی نــوێ لــە مێــژووی
ئێران ،ئێرانێك كە تێیدا لە ماوەی دەسەاڵتی
رەزاشادا تەنیا دەنگی كەسێك دەبیستراو تاقە
كەســێك قسەی دەكرد .لە ناكاو ئێران بووبە
كۆمەڵگەی فرەچەشنو پلۆرالیست كە رێژەی
باڵو الیەنە سیاسیەكان لە دەرەوەو ناوەوەی
پەرلەمــانو فراكســیۆنەكانی نــاو پارلەمــان
ئەوەنــدە زۆربوون كە لە مێژووی ئێراندا بێ
وێنە بوو .بەم پێیە لەو دەورەیەدا شاهیدیو
ســەرهەڵدانی ئەنجومەنو رێكخراوو حزبی

نەتەوەیــی لــە ئێران بــە مانــا مۆدێرنەكەی
بوویــن ،لە كوردســتانیش بە هــۆی كەلێنو
بۆشــاییەكی دەســەاڵت كە هەبوو ،هەروەها
خودئاگایــی نەتەوەیــی كــە لــە ســەردەمی
رەزاشــادا بناغەو هەوێنی داڕێژرابوو ،رووی
لە گەشــە كردو لەو قۆناغەشــدا بــە ئەنجام
گەیشــتو بەرهەمكەشــی بــۆ یەكەمجــار
لــە چوارچێــوی «كۆمەڵــەی ژـ ك»دا خــۆی
دەرخست.
گوتاری رۆشنبیریی نەتەوە خوازانە

«كۆمەڵــەی ژـ ك» رێكخراوێكی رۆشــنبیریی
نەتەوەخوازانــە بــووە .چونكــە بــەدەرە لە
هەر چەشــنە توخمێكی مەزهەبی یان چەپ
(سۆسیالیســتی) ،كە كۆمەڵێــك لە ئەندامانی
مامۆســتایانی ئایینــی پێكیان دەهێنــا ،قازی
موحەممەد یەك لەوان بوو ،هەرچەند قازی
موحەممــەد دواتــر چووە نــاو «كۆمەڵەی ژـ
ك»ەوە ،بەاڵم ئەوەی بنەماو هەوێنی هزریو
فیكریــی دامەزرێنەرانــی «كۆمەڵــەی ژـ ك»
پێكدێنێت ،بە تایبەت كەسایەتی بەرجەستەی
كۆمەڵە واتــە« :رەحمان زەبیحــی» لە پێش
چوونــی قــازی موحەممــەد بۆ نــاو كۆمەڵە
ســیمای بەرجەســتەو دیاری ناسیۆنالیستییە.
لــە ســاڵەكانی نێوەڕاســتی دەســەاڵتی رەزا
شــا« ،رەحمان زەبیحــی» كە بۆ ماوەیەك بە
ســەرۆكی كۆمیتەی ناوەندیــی «كۆمەڵەی ژـ
ك» هەڵبژێردرا ،پێشــتر مامۆســتای مندااڵنی
دەوڵەمەندو ســامانداران بوو ،ســەرهەڵدانی
نەوەیەكی لەنێوان كورداندا دەســتیپێكرد كە
ئامادەبــوو حاشــا لە شوناســی ئێرانی بوونی
خۆی بكاتو شوناسی كوردی لەجێی دابنێت
و ...ناوبــراو یەكێــك لــە ســەرەتاییترین
ناسیۆنالیســتەكانی مەهابــاد بوو كە پێوەندی
لەگــەڵ بزوتنەوەكانــی ســلێمانی دامەزراند.
رێكەوتــی 25ی خەرمانانــی ســاڵی 1321
شــازدە كەس لە خەڵكی مەهاباد لە باخێكی

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئێــرانو ســەرئەنجام لە مانگــی ئوتی 1944
لە ناوچەی ســنوریی «دااڵنپەڕ» كە ســنوری
هاوبەشــی نێــوان توركیــاو عێــراقو ئێرانە
پەیماننامەی ناسراو بە «سێ سنوور» لە الیەن
نوێنەرانی هەر سێ بەشی كوردستانەوە واژۆ
كرا« .ئیگنوون» دەنوسێت كە ئەم پەیماننامە
زەمینەو بەســتێنێكی بۆ هاوكاریی بەرامبەرو
یەكســانو ســەرچاوەی مرۆیــی لەنێوان ئەو
حزبانــەی بــۆ پێكهێنانی كوردســتانی گەورە
رەخساند.
عەبدولڕەحمان زەبیحی -رۆشنبیری نەتەوە
خواز

ئەحمەد موفتیزادە

دەرەوەی شــار بــە بەشــداریی دوو نوێنەرو
نێردراوی حزبی هیوا كــە یەكێكیان كاپیتانی
ئەرتەشــی عێراق «میر حاج ئەحمەد» بوو،
«كۆمەڵەی ژـ ك»یان دامەزران .لە ئەندامانی
گرنــگو هەڵكەوتەی كۆمەڵە دەتوانین ئاماژە
بــە بیرمەنــد «عەبدولڕەحمــان زەبیحــی»و
شــاعیرانی ناوداری كورد «هەژار»و «هێمن»
بكەین.
«كۆمەڵــەی ژـ ك» لــە بەیاننامــەی نوامبری
1944ی زاینییــدا خوازیــاری حقوقــی زمانی
(واتــە خوێندن بە زمانی كوردیو راپەڕاندنی
ئیــدارەی ناوچەیی لــە الیــەن كوردەكانەوە
بوو) ،مەســەلە سیاســییەكانی بۆ دوای شەڕو
كۆنفرانســی ئاشــتی هێشــتبۆوە .گرنگترین
تایبەتمەندیــی كۆمەڵــە دیــدو بۆچوونــی
كۆمەاڵیەتیــی بــوو .دوو باڵوكراوەی كۆمەڵە
تیشــكی دەخستە ســەر پرسو تەوەرێك كە
جڤاكــی خوێنــدەواری كــورد لــە دەرەوەی

كۆمەڵــە بــە ئەســتەم گرنگــیو ســەرنجیان
پێــدەدا ،كە لە ژویــەی  1943یەكەم ژمارەی
گۆڤــاری تایبەت بــە كۆمەڵە «نیشــتمان» لە
تەورێز چاپكرا .ئەم تێگەیشتنە رەنگە نەبارو
گونجــاو نەبێــت ،چونكــە جیا لــە چاالكییە
فەرهەنگــیو كۆمەاڵیەتییەكان ( كۆمەڵەی ژـ
ك) پەیماننامەی «ســێ ســنوور»ی رێكخست
كــە لــە رەهەنــدی سیاســیەوە گرنگییەكــی
بەرفراوانــی هەیەو بە زەمینەو بەســتێنێكو
هەوڵــدان بــۆ پێكهێنانــی كوردســتانی
گــەورەی دەزانــی ،كۆمەڵــە بــۆ واژۆكردنی
پەیماننامەیەك لەنێوانــی حزبە كوردییەكاندا
هەوڵیــدەداو ســەرەڕای ئەوەش دەیویســت
بەشێوەیەكی بەرینتر لە ئەزموونە تەشكیالتیو
رێكخستنەكانی ئەندامانی «هیوا» كەڵك وەر
بگرێــت ،چونكە خێرا دوای دیداری نوێنەری
هیوا ،لقی ســلێمانی ئــەو حزبە كە لە ئێران
نزیكتربوو تاكو كەركووك ،نوێنەرایەتی ناردە

هەروەك ئاماژەی پێكــرا ،زەبیحی بیرمەندو
هزرڤانــی «كۆمەڵــەی ژـ ك» بــوو ،فیكــرو
ئەندێشــەكانی لە ناو كۆمەڵەدا زۆر كاریگەر
و شــوێندانەر بــوون كــە بــە داخــەوە هیچ
بەرهەمێك لە فیكرو ئەندێشــەكانی زەبیحی
بەجێ نەماوە .جگە لە كۆمەڵێك وتار كە لە
ســەردەمی «كۆمەڵەی ژـ ك» كە لە گۆڤاری
نیشتمان دا چاپو باڵو كراونەتەوە ،كە زیاتر
گرنگی بە مەســەلەی خودئاگاییو وشــیاریی
نەتەوەیی ،ئەدەبیاتو پرســی سیاسی داوە،
بــۆ نموونە لە وتارێكدا بە نــاوی خوازراوی
«بێــژەن»و لــە ژێر ناوی «كوردســتان قووت
نادرێــت» ئاماژە بەم مەســەلەیە دەكات كە
ئیدی ناكرێت زوڵمو چەوسانەوەی نەتەوەیی
كە لە كوردســتاندا رەچاو دەكرێت ،حاشــای
لــێ بكرێتو لە رۆڵــی كۆمەڵەی نەتەوەكان
وەك «سەرچاوەو كارگەری فەساد» ناودەبات
كە دوای شــەڕی یەكەمی جیهانی لە پەیمانی
«ســێڤەر»دا مافــی نەتەوەیــی كــوردەكان
بەفەرمــی دەناســێت ،بــەاڵم لــە پەیمانــی
«لــۆزان»دا ئەم مافە پشــت گــوێ دەخاتو
حاشــای لێدەكات .لەپەیمانی «ســەعد ئاباد»
لە ســاڵی  1925كــە داوای لە واڵتانی ئێران،
عێراقو توركیا دەكرد كوردەكان لە ناوبەرێت،
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“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
رێی بازرگانییوە
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بەاڵم نەیانتوانی ،ئێســتا ئیدی كاتی پێكهاتنی
كوردستانێكی مەزن گەیشتووە.
هەرچەنــد زەبیحی دواتر لە ســاڵی  1969لە
«گۆڤاری رزگاری»دا مێژووی سۆســیالیزم بە
زمانی سادەو ساكار دەنوسێتو وا دەنوێنێت
كــە رێبــازی ماركسیســتی بــۆ چارەســەری
گیروگرفتەكانی ناســیۆنالیزمی نەتەوەی كورد
بخاتەڕوو .زەبیحی لەو وتارەدا دوای ئەوەی
كــە بە كورتی باســی مێــژووی سۆســیالیزم
دەكات ،بنەماكانــی زوڵــمو چەوســانەوەی
نەتەوەیی وەكو ستەمی ئابوری ،بە پێی سوود
و دەســكەوتە ئابورییــەكان لەقەڵەمدەداتو
بــەو ئەنجامــە دەگات كە هــەر نەتەوەیەك
لــە پەنای خەباتی نەتەوەییو ناســیۆنالیزمدا
پێویســتە بۆ بنیاتنانی كۆمەڵگەو سیســتمێكی
سۆسیالیســتیش هەوڵبدەن ،بەاڵم ئەو شتەی
كــە ئەمــڕۆ زەبیحــی بــە ئێمە دەناســێنێت
«كۆمەڵــەی ژ -ك»و ویســتو داوا پێداگرە
ناسیۆنالیســتیەكانی ئــەوە ،نەك «نووســینی
مێژووی سۆسیالیزم بە زمانی سادە».
گوتاری رۆشنبیریی نەتەوەخوازانەی چەپ
دوای كۆمــاری كوردســتانو ئــەوەی كــە
لــە ســەردەمی كۆمــای كوردســتاندا حزبی
دیموكراتی كوردستان زیاتر لە ژێر دەسەاڵتو
كاریگەری ئەعیانو ساماندارو دەرەبەگەكاندا
بوو ،ئەندامانی حزبی دیموكرات لە ساڵەكانی
كۆتایــی دەیــەی  1330لــە ژێــر كاریگــەری
كۆمەڵێك رۆشــنبیرو ئەندامــی وردە بۆرژوا
وەك :عەزیــز یوســفی ،غەنــی بلووریــان،
عەبدولرەحمان ســوڵتانیانو  ...بوون .بەرە
بــەرە ،بە هۆی پێوەندی نێوان حزبی تودەو
ئەندامانــی حزبی دیموكــرات كە پێچەوانەی
چینی ئەعیانو سامانداری شاری ،رۆشنبیرانی
الوی كورد زۆر ئۆگری پەیوەندیو هاتوچۆیان
بوون ،هەر بەم هۆیەوە لە نێوان كوردەكانیش
دا ئۆگریو مەیل بە سۆســیالیزم سەریهەڵدا.

حزبی دیموكــرات دوای كودەتای  1953بوو
بــە دوو كۆمیتەی جودا لە مەهابادو ســنەو
دەســتیدایە كارو چاالكــی ،لە ماوەی ســاڵی
1954دا ئــەم دوو كۆمیتەیە لە كۆنفراســێكدا
كە لە شــوێنێكی نهێنی لە دەرەوەی مەهاباد
رێكخــرا تێكــەڵ بوونەوەو لەو كۆنفراســەدا
ئەولەوییــەتو پێویســتیەكانی خەباتیــان
دیاریكــرد .كە هەمان ســاڵ غەنــی بلوریان
یەكــەم ژمارەی «كوردســتان»ی كــە لەكاتی
رووخانــی كۆمارەوە راگیرابــوو باڵوكردەوە.
ئــەو باڵوكراوەیــە ســەرەڕای ئــەوەی كــە
كوردســتانی بە یەكەیەكی جودا لە حكومەتی
ئێــران دادەنا ،هێڵێكی سۆسیالیســتیی رەچاو
دەكرد .لەو سااڵنەدا زۆربەی ئەندامانی حزبی
دیموكــرات دەستبەســەركران ،بــەاڵم كاتێك
لــە 1961ی زاینییدا «مەال مســتەفا بارزانی»
بــە دژی بەغــدا راپەڕی ،ئەو بەشــە كەمەی
لــە ئەندامانی حزبی دیموكراتی كوردســتانی
ئێران كە مابوونەوە ،هــاوكاری بزوتنەوەیان
كردو ئاســتی ئایدۆلۆژیای (حدكا) بە رێبەری
عەبدوڵــا ئەســحاقی (ئەحمــەد توفیــق)
بــە خێرایی لــە بیرۆكەو هەڵویســتی چەپ
دووركەوتەوە ،بەاڵم لە ژویەنی ساڵی 1971و
لە كۆنفرانســی ســێیەم لە بەغدا كە دوكتور
عەبدلڕەحمان قاسملو بە سكرتێر هەڵبژێردرا،
جارێكیتر حزبی دیموكرات بە شــێوازێكی تر
بەرەو الی بیرۆكەی چەپ راكێشرا.
دوكتور قاسملوو نەتەوەخوازی ـ چەپ

دوكتور قاســملوو دەرچووی بــواری ئابوری
زانكــۆی پــراگ بــووەو تێــزی دوكتۆراكەی
لەبــارەی ئابوریی كوردســتانەوە نووســیوە،
قاســملو بە «بەهاری پــراگ» ئومێدو هیوای
هەبــوو ،بــەاڵم ئەوەنــدەی پێناچێــت كــە
سەركوتو هەڵوەشــانەوەو نابووتی پراگ بە
چــاوی خۆی دەبینێت .لەو كاتەدا ،قاســملو
بۆ هەمیشــە لەگەڵ جواڵنەوەی كۆمۆنیســتی
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و لقــی ئێرانــی ئەو بزوتنەوەیــە واتە حزبی
«تودە» پێوەندی دەپســێنێت .دكتور قاسملو
هەرچەند لە حزبی توودە جیابووەوە ،بەاڵم
وەك ماركسیســت دەمێنێتــەوەو دەیەوێــت
سۆســیالیزمی دیموكراتیــك بنیــات بنێــت.
ســەردەمێك كــە قاســملو رێبــەری حزبــی
دیموكراتــی بە دەســتەوە گرت .دروشــمی
دیموكراســی بــۆ ئێــرانو خودموختــاری بۆ
كوردستانی درێژە پێداو جێگیری كردو وەكو
ســتراتیژیی حزبی دیموكــرات تاكو كۆنگرەی
سێزدە مایەوە .قاســملو جیا لە كەسایەتیەك
كە هەیبــوو خاوەنی تایبەتمەنــدیو پێوەری
رۆشــنبیری بووە ،كە هیچكەس گومانی تێدا
نییە ،رۆشــنبیر بەم مانایە كە باسو بابەتو
خوێندنەوەیەكی تری هێنایە مەیدانی گوتارە
سیاســیو كۆمەاڵیەتییەكانــی كوردســتانەوە
كــە دواتر لە كۆنگرەی هەشــتەم دا پەســند
دەكرێــتو بەشــێك لــە مانیفێســتی حزبی
دێمۆكــرات پێكدێنێت .قاســملو نامیلكەیەك
لــە بــواری سۆســیالیزمەوە «كورتەباســێك
لەســەر سۆسیالیزم» دەنووسێتو چوارچێوەو
چۆنیەتی پیادەكردنی سۆسیالیزم لە كوردستان
بە تێگەیشتنو خوێندنەوەی خۆیەوە پێشكەش
دەكات ،بە وتەی خودی قاســملو :ئەوەی كە
ئێمە دەمانەوێت سۆســیالیزمی دیموكراتیكە،
ئێمــە سۆســیالیزمی دیموكراتیــك نیــن،
ئێمە خوازیــاری سۆســیالیزمی دیموكراتیكی
مەوجوودو جێگیركراو لە چیكۆســلۆڤاكیاین،
بــەاڵم بە پێناســەی دیموكراســییەوە .حزبی
دیموكــرات دوای كۆنگــرەی هەشــتەم بیری
گەیشــتن بە كۆمەڵگەی سۆسیالیســتی كە بە
پێی بارودۆخی كۆمەڵگەی كوردســتان بێت،
وەكــو ســتراتیژ هەڵدەبژێرێــت ،بەبــڕوای
قاسملو شــێوەی سۆسیالیستی (حدكا) دەبێتە
هۆی ئەوەی كە حزبی دیموكرات ســەرەڕای
ئــەوەی حزبێكی نەتەوەییە ،لــە هەمانحاڵدا

حزبێكی پێشەنگو پێشــڕەوبێت ،بەو واتایە
كــە هاوكات لەگەڵ چارەســەری مەســەلەی
نەتەوەیــیو بەدەســتهێنانی مافی نەتەوەیی،
كێشەی كۆمەاڵیەتیش چارەسەر بكات .دكتور
قاســملو بۆ جێگیرو پیادەكردنی سۆســیالیزم
سێ قۆناغ دەست نیشان دەكات.
الف) بەدەستهێنانی خودموختاری

ب) دوای بەدەســتهێنانی خوموختــاری تاكو
پیادەكردنــی سۆســیالیزم ،كــە ئــەم قۆناغە
دەبێت لە ماوەی  25ساڵدا بەڕێوەبچێت.
ج) پێكهێنانــی كۆمەڵگــەی سۆسیالیســتی،
بــەڕای قاســملو پیادەكردنــی سۆســیالیزم
بــەم بارودۆخــەی كوردســتانەوە ناكرێــت
ببێتــە دروشــمی رۆژ ،دروشــمی رووخانــی
ســەرمایەداری كاتێك دەبێت ببێتە دروشمی
سەرەكی ،كە زەمینەو بەستێنی جێگیركردنی
سۆســیالیزم وەكــو ئامانجێكــی كورتخایــەن
پێشنیار كرابێت.
دكتور قاسملو ئاماژە بەوە دەكات كە ئێمە لە
كوردستان ســاماندار «دەوڵەمەند»مان هەیە،
بەاڵم ســەرمایەدارمان نییەو ئەم دوو چەمكە
لێكجیان .سەرمایەداری پێوەندیو چەمكێكی
كۆمەاڵیەتییــەو لــەم بــارودۆخو قۆناغــەدا
دروشمی دژی سەرمایەادری پێویست ناكات.
بەڕای قاسملو كوردستانی ئێران ،ناوچەیەكی
دواكەوتــووە لە واڵتێكــی دواكەوتودا ،بۆیە
سۆســیالیزم گرفتــە ئابورییــەكان زووتــرو
باشــتر چارەســەردەكات .بــەڕای قاســملو
گرفتوكێشــەی واڵتانــی رۆژهەاڵتی ئەوروپا
لە ســەقامگیریی سیســتمێكی سۆسیالیستیدا
ئەمەبــوو كە ئــەوان بە بــێ لەبەرچاوگرتنی
دۆخــی كولتــوری ،كۆمەاڵیەتــی ،ئابــوریو
مێژوویــی خۆیــان ،هەرچــی یەكێتــی
ســۆڤێت دەیەویســت جێبەجێیــان دەكــرد.
ئــەو واڵتانــەی توانایــی ئەوەیــان هەیە كە

“

چین دەیەوێت سەرەتا

هەنگاوێك بۆ كاركردن

بە ستراتیجێكی تازەو بۆ
پەرەپێدانی پەیوەندییە
ئابووریەكان لەگەڵ ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕست
و باكووری ئەفریقا
دەسپێبكات .ئەویش لە
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هەژار و هێمنی شاعیر

لەمپەرو ئاســتەنگەكانی جێگیرو سەقامگیریی
سۆســیالیزم لەسەر رێ البەرن ،بەاڵم بۆ ئەم
كارە بەشداریو هاوبەشیو هاوكاری خەڵكی
پێویستە.
قاســملو پێیوابــوو خەڵــك دەبێــت ئازادیی
بیروڕاو دەربڕینیان هەبێتو ئاڵوگۆڕی بیروڕا
بكــەنو لێــرەدا پرســێكی زۆر بناغەیی واتە
«دیموكراســی» دێتە ئاراوەو سۆســیالیزمێك
كــە قاســملو باســی دەكات سۆســیالیزمێكی
خۆجێیــە كە دەبێــت هەلومەرجی كولتوری،
كۆمەاڵیەتی كوردستان لەبەرچاوبگیرێتو جیا
لەوەش مەســەلەی دیموكراسیو ئازادییە كە
نابێت ببێتە بەربەستی دیموكراسی .بە وتەی
دوكتور قاسملو لە سۆسیالیزمی دیموكراتیكدا
تــاك لەبــواری ئابــوریو كۆمەاڵیەتییــەوە
دەچەوسێتەوە نەك لە بواری سیاسییەوە.
گوتارە رۆشنبیرییەكانی دیكەی چەپ
«رێكخــراوی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی
كوردســتان» كــە دواتر بە كۆمەڵــە ناوبانگی
دەركــرد ،بــە شــێوەی فەرمی لە ســەرەتای
شۆڕشــی ()1979( ،)1357ی گەالنی ئێرانەوە
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دامەزراو دەســتی دایە چاالكی .لە راســتیدا
ئەم رێكخراوە لە رەوتی پرۆسەیەكدا دامەزرا
كــە ریشــەكەی بــۆ چاالكییە نهێنــیو كۆڕو
دانیشــتنەكانی كۆمەڵێــك لــە خوێندكارانــی
(تارانو تەورێز)و رۆشــنبیرانی ماركسیســتی
كورد دەگەڕێتەوە كە لە ساڵی ()1968( )1348
دەستی پێكردو لە ئەنجامدا ساڵی  1357وەك
رێكخراوێكــی فەرمی چاالكیی خۆی ئاشــكرا
كرد .لــە بــواری ئایدۆلۆژییــەوە رێكخراوی
كۆمەڵە خاوەنی ئایدۆلۆژیی ماركسیستی بوو،
وەك بــاو ئەوان رێكخراوێكی ماركسیســت-
لینینیســتی بــە شــێوە بیركردنــەوەی ماوی
ناســراوە ،هەرچەند بە روونی ناكرێت بڵێی
لەچ شێوە بیركردنەوەیەكی روونو دیاریكراو
پێڕەویان كردووە؟ چونكە لە مێژووی خەباتی
خۆیانــدا تووشــی وەرچەرخــانو بادانــەوەو
پارادۆكســگەلێك لەنێــوان بۆچوونەكانی ماو
و لینیــندا بــوون .بۆیە ئەم وتــارە نایەوێت
بپەرژێتــە ســەر ئایدۆلۆژیــی كۆمەڵــە یــان
الیەنەكانــی تاوتوێ بــكات ،بەڵكو دەیەوێت
تەنیا كورتەیەك لەســەر كەســایەتیو بیرڕاو

روانگەكانی «فوئاد مســتەفا ســوڵتانی» وەك
سیمایەكی هەڵكەوتەو رۆشنبیر لەو سەردەمە
لە مێژووی «كۆمەڵە» كە رێبەریی لە ئەســتۆ
دەگرێت لێكبداتەوە .فوئاد مســتەفا سوڵتانی
لە رێبەرانی بەرجەســتەو نــاوداری كۆمەڵەیە
لــە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی ئێراندا كە
لــە ســیما خۆشەویســتو شۆڕشــگێڕەكانی
جوواڵنەوەی كۆمۆنیســتی ئێرانو كوردســتان
بوو .فوئاد مستەفا سوڵتانی دەرچووی بەشی
كارەبــای زانكۆی پیشەســازی شــەریف بوو،
لە كاتــی خوێندنی زانكــۆدا لەگەڵ چەمكو
ئەندێشــەی چەپدا ئاشــناو تێكــەڵ بە كاری
رێكخســتنو تەشــكیالتی دەبێــت .بە وتەی
خــۆی زۆر كەوتۆتە ژێر كاریگەریی شۆڕشــی
ســاڵەكانی 46-47ی كوردســتان ،بــە تایبەت
كاریگەریــی ئەو نووســەرانەی كە لە رێگەی
ئــەو رێكخراوەو بە نهێنی لەنێو خوێندكاراندا
لــە تــاران باڵودەبــۆوە .وەك شــیعرەكانی
مــەال ئاوارە (شــێعری تووتنــەوان) كە ژیانی
پڕ لە ئــازارو دەردو كوێرەوەریی وەرزێرانی
سەردەشتی نیشاندەدا .ئەگەری ئەوەش هەیە
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هــەر لە ژێر كاریگەریی ئەو شۆڕشــەدا بووە
كە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنی ئێران یەكێتی
جووتیارانو وەرزێرانی مەریوان رێكدەخات.
فوئاد مســتەفا ســوڵتانی لە ســاڵی 1353تاكو
 1357بــە هۆی بیرو باوەڕو بۆچوونەكانیەوە
لــە زیندانەكانــی رژێمی پاشــایەتیدا بوو .لە
ساڵی 1358دا یەكێتیی جوتیارانی لە مەریوان
دامەزرانــد .لــە نامەیەكــدا بــۆ كۆمیتــەی
ناوەندیی كۆمەڵــە ،ئامانج لە دامەزرانی ئەو
رێكخراوەی پەروەردەو بارهێنانی كادرەكانو
كەســانی رۆشــنبیر لەنێو وەرزێران راگەیاند،
كــە بتوانن وەرزێران رێكبخــەن كە لە كاتی
خۆیــدا بەرگری لە خۆیــان بكەن .هەرچەند
دامەزرانــی رێكخراوی «یەكێتــی جووتیاران»
لەســەر بنەمــای بیرۆكــەی ماركسیســتی –
ماویستییە ،بەاڵم ئەوەی لە بۆچوونی «مستەفا
ســوڵتانی»یەوە هەڵدەهێنجرێت وەڕێخستنی
شۆڕشــێكی جوتیــاری مــەزن نییــە ،یەكێتی
جوتیاران تەنیا تایبەت بەشاری مەریوان بووەو
لــەو ئاستەشــدا دەمێنێتەوە .فوئاد مســتەفا
ســوڵتانی خۆشی ئاماژە بەوە دەكات كە ئەو
رێكخراوە خاوەنــی بەرنامەو پێڕەو نەبووەو
زیاتر بە كــردەوە جوتیارانی لە دەوری یەك
كۆكردۆتــەوەو ئەمــە بۆتە هــۆی ئەوەی كە
ئــەو یەكێتییە هیچكات نەبێتــە رێكخراوێكی
سەرانسەریو دوای كوژرانی «فوئاد مستەفا
ســوڵتانی»ش بە كردەوە تێكەڵ بەو كۆمەڵە
دەبن« .فوئاد مســتەفا سوڵتانی» لەسەر ئەو
باوەڕە بوو كە دەبێت حزبێكی كۆمۆنیســتی
ئێرانــی دابمەزرێــت ،بەاڵم ئەوەشــی رەت
نەكردەوە كە خەڵكی كوردســتانیش دەتوانن
حزبــی كۆمۆنیســتی كوردســتانیان هەبێت،
بــەاڵم بەڕای ئــەو هەلومــەرجو گۆڕانكارییە
مێژووییەكان دامەزرانی ئەو حزبە دەستنیشان
دەكەن .لە شوێنێكی دیكەدا ئاماژە دەكات كە
یەكێتی جووتیاران كۆماری دیموكراتیكی گەل

بە رێبــەری چینی كرێكاری وەك دروشــمی
سەرەكی خۆی پەسند كردووە.
گوتارە مەزهەبیەكان ،یان نەتەوەیی ـ
مەزهەبی

هیچــكات ناكرێــت لــە رۆڵــی رۆحانــیو
مامۆســتایانی ئایینــی لــە بزاوتــە فیكــری –
سیاســییەكان حاشــا بكرێــت ،یان پشــتگوێ
بخرێــن .پێش لەدامەزرانــی قوتابخانە نوێو
مۆدێرنــەكان لــە كوردســتان ،مامۆســتایانی
ئایینی بە هۆی ئەوەی رۆڵو ئەركی مامۆستاو
وانەبێژی زانستی دینیو ...یان لە كوردستان
لە ئەســتۆ بوو ،رۆڵێكی حاشا هەڵنەگریان لە
خودئاگاییو وشــیاریی نەتەوەییو رۆشنبیری
لــە كوردســتاندا هەبــووە .یەكــەم بزاوتــی
كۆمەاڵیەتی لە كوردســتانی ئێــران رۆحانیو
مامۆســتایەكی ئایینــی رێبەری كــردووە ،كە
جوواڵنــەوەی «مــەال خەلیل گــۆڕ هۆمەری»
بــووە .جواڵنــەوەی مــەال خەلیــل پێكهاتەی
كۆمەاڵیەتیــی كوردســتان دەردەخــات ،لــە
الیەك رێبەرییەكەی لە ئەســتۆی رۆحانییەك
بــوو كــە دەســەاڵتو توانایــی رێكخســتنو
ورووژاندنی كۆمەاڵیەتیان هەبوو ،لە الیەكی
دیكەشــەوە هێزی رێكخــراوی جەماوەرییان
لە عەشــیرەتو خێڵو هۆزەكان پێكهاتبوون.
هەرچەند جوواڵنەوەی مەالخەلیل نەیتوانیوە
رەنگدانــەوەو كاریگەرییەكــی ئەوتــۆی لــە
كۆمەڵگــەی كوردســتاندا هەبێــت ،بەاڵم لە
هاندانو راكێشانی رۆحانیەت بۆ ناو مەیدانی
بزاوتو حەرەكەتە كۆمەاڵیەتی -سیاسیەكان،
رۆڵێكی ئێجگار بەرچاوی هەبووە .هەروەك
پێشــتریش ئاماژەی پێكرا ،گرووپێكی بچووك
لــە مامۆســتایانی ئایینــی لەنێوان ســاڵەكانی
دەیەی دووەمی ســاڵەكانی حكومەتی رەزاشا
دادەمەزرێــت كــە پێوەندییــان بە شۆڕشــی
ئاراراتــەوە هەبوو «مــەال ئەحمەد فەوزی»،
كەسایەتیی ناسراوو بەرجەستەی ئەو گرووپە

بــووە .هەروەهــا «قــازی موحەممەد»یش
جلوبەرگی رۆحانیانی لەبەردا بوو ،لە رێگەی
پــەروەردە و فێركردنــی نەریتیو حوجرەوە
تێكــەڵ بــە كاری ئیــداریو ڕێكخراوەیــیو
بۆرۆكراتیــك ببــوو ،چ ئەوكاتــەی كــە
دەچێتــە نــاو «كۆمەڵــەی ژ -ك»ەوە یــان
ئەوكاتــەی وەك ســەركۆماری كوردســتان
هەڵدەبژێردرێت ،وەك مامۆســتایەكی ئایینی
نــاودارو بەرجەســتە ،ناســرابوو .بەشــێك
لــە دەســەاڵتی رێكخســتنی سیاســیی «قازی
موحەممــەد» قەرزداری رۆحانــی بوونیەتی.
هەرچەنــد رۆحانی بوونــی قازی موحەممەد
هیچــكات نەبووە هۆی ئــەوەی كە كۆماری
كوردســتان ببێتــە بزوتنەوەیەكــی نەتەوەیی
– مەزهەبــی .گرنگتریــن ،شــوێندانەرترین
رەوتو بزاوتــی كۆمەاڵیەتــیو مەزهەبــی
لــە كوردســتان رەوتی «مەكتەبــی قورئان»ە
رەوتــی گەشــەو پەرەســەندنی حەرەكەتو
بزاوتــە مەزهەبییــەكان لــە ئێــران لــە دوو
دەیەی 40و  50كوردســتانی لەو جوواڵنەوانە
بێبەش نەكرد .ئەو رووداوو پێشــهاتانەی كە
بوونــە هۆی شۆڕشــی  ،1357كەشو هەوای
كوردســتانیش لەژێر هەژمونــیو كاریگەریی
فەزای ئێراندا شــاهیدی گەشەو سەرهەڵدانی
هێــزو بزاوتــە نوێیە مەزهەبییــەكان بوو كە
بە جۆرێك هاوشــێوەی بــزاوتو حەرەكەتە
نەریتییەكانی پێشــووی كوردســتانو هەم بە
چشــنێك هاوشــێوەی بزاوتە مەزهەبیەكانی
شــیعە بــوون لە ئێرانــدا .مەكتــەب قورئان
لە ســەرەتاكانی شۆڕشــی 1357دا گرنگترین
رەوتو بزاوتی مەزهەبی -سیاسی كوردستان
بــوو كــە دەكرێت وەكــو بزاڤــی مەزهەبی
شــاری ناویان بێنین .یەكەم شاخەی مەكتەب
قورئــان لــە كۆتاییەكانــی ســاڵی  1355لــە
مەریــوان لە الیەن «ئەحمەد موفتی زادە»وە
دادەمەزرێت ،لێرەشدا دیسان باسی سەرەكی
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لەســەر دامەزرێنــەری بیرمەندو كەســایەتی
بەرجەســتەو نــاوداری ســەرەكیی مەكتــەب
قورئان «ئەحمەد موفتی زادە»یە نەك خودی
رەوتــی مەكتــەب ،هەرچەنــد ناكرێــت ئەم
دووە لێكجیابكرێنەوە.
ئەحمەد موفتی زادە رۆشنبیری نەتەوەیی
ـ مەزهەبی

«ئەحمەد موفتی زادە» ساڵی  1314لە شاری
سنەو لە بنەماڵەیەكی مەزهەبی لە دایكبووە.
لــە ســەرەتای منداڵیــەوە دەســتیكرد بــە
خوێندنی زانســتی دینی ،پاشان بۆ فێربوونی
زانســتی دینی لە الیــەن باوكییەوە وتنەوەی
وانــەی دینی قوتابخانەی دارولئیســحانی پێ
دەسپێردرێت .لەساڵەكانی  43-48لە كۆلێژی
یاســای زانكۆی تارانو زانكۆی ئیالهیات وانە
دەڵێتــەوە .ســاڵی  1342پێنج مانگ بە هۆی
مەسەلەی بیروباوەڕی كوردایەتییەوە زیندانی
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دەكرێت .ســاڵی  1355بەرپرسایەتی حاكمی
شــەرعی كوردســتان بە ئەســتۆوە دەگرێت.
ســاڵی  1355لــە مەریوان مەكتــەب قورئان
دادەمەزرێنێتو ســاڵێك دواتر لقی مەكتەب
قورئان لە ســنە دادەمەزرێنێت كە بەرە بەرە
گیــرۆدەی مەســەلەو ئاڵۆزییەكانــی شــۆڕش
دەبێــتو بە ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنی
ئێران ،كۆمیتەی شــۆڕش دادەمەزرێنێت كە
لە بینایەی پارێزگای كوردستان جێگیر دەبێت
و لە رۆژەكانی دوای شــۆڕش لە ساڵی 1357
حزبــی یەكســانی ئیســامی دادەمەزرێنێتو
ســاڵی  1360شــورای «شــەمس»ی لە تاران
بــە هاوفیكــریو هاوكاریــی رۆحانــیو
مامۆســتایانی ئایینیوكەســایەتییەكانی ئایینی
ســوننە دادەمەزرێنێــت .ســاڵی  1361لــە
كرماشان دەستبەسەرو دوای دە ساڵ زیندانی
ســاڵی  1371ئــازاد دەكرێــتو هەمان ســاڵ
كۆچــی دوایــی دەكات .ســەرەڕای لێدوانو
ئاخاوتنەكانی ،وتارو دیوانی شــیعرو  ...دوو
بەرهەمی لێ بەجێماوە 1- :باسێكی كورت
لەبــارەی حكومەتــی ئیســامی  2-لە بارەی
كوردستان« .موفتیزادە» تاكو راپەڕینی 15ی
جۆزەردانــی  1342زیاتــر لەژێــر كاریگەریی
نەتەوەخوازیــدا بــووەو بــە وتــەی خۆشــی
دوای راپەڕینــی 15ی جــۆزەردان ،گۆڕانێكی
گشتیو بنەڕەتی لە شێوازو رەوشی خەباتیدا
پێكدێنێت «پێشــتر تاڕادەیەك هەوڵەكانم لە
راستای خەبات بە دژی خورافاتی مەزهەبیو
لەپێنــاو زوڵمو چەوســانەوەی نەتەوەییو لە
خزمەت كولتوری كوردیدا بوو ،پێوەندییەكەم
لەگــەڵ خەبــاتو جوواڵنەوەكانــی ئێران دا
نەبوو» ناوبراو لە وتووێژ لەگەڵ رۆژنامەی «
اتالعات» رێكەوتی  58/4/4گۆڕانە فیكرییەكانی
بــەم چەشــنە بــاس دەكات «ســاڵی 1342
دوای پێشــگرتن بە باڵوبوونەوەی رۆژنامەی
«كوردســتان» پتــر لــە پێنج مانــگ كەوتمە

زیندانــی «قزل قەاڵ»و دواتر بۆ درێژەدان بە
خەبــات گەڕامەوە بۆ ســنەو لــە هەمانكاتدا
تێگەیشــتم كە ئیسالمو نەتەوەخوازی دژبەرو
پێكەوە ناتەبا نین ،بۆیە خەباتو تێكۆشــانم
لەســەر ئەو دووە بنیات نا» .لە ئەساسنامەی
حزبی بەرابەریو یەكســانیی ئیسالمیدا كە لە
الیەن «ئەحمەد موفتیزادە» وە نووسرابوو لە
مادەی 2دا هاتووە« :لەكۆمەڵگەی ئیســامی
ئێرانــدا دەبێت مافی جۆراوجۆری سیاســیو
فەرهەنگیو كۆمەاڵیەتــی بۆ هەموو گەالنی
موســڵمانی ئێرانی ،بە شێوەی یەكسان دابین
بكرێــتو هەم بــە مەرجــی جێبەجێكردنی
یاســاو رێوشــوێنە ئیســامیەكان ،خاوەنــی
ئازادیو ئیختیارو دەسەاڵت بن لە چوارچێوەی
ئێرانێكــی یەكپارچــەدا ،بــە پێی ئەم یاســاو
بنەمایە هیچ قەومێك لە موســڵمانان لە هیچ
بوارێكەوە لەوی دیكە لەسەرتر نییە» لە هیچ
دەورەو قۆناغێكدا ناكرێت حاشا لە ئەندێشەو
الیەنی نەتەوەخوازیو ناسیۆنالیستی ئەحمەد
موفتی زادە بكرێت ،هەروەك ئاماژەی پێكرا
لە هەموو نوســراوەكانیدا بــاس لە نەبوونی
ناتەباییو پارادۆكســی نێــوان نەتەوەخوازی
و ئیســام دەكات ،بــەاڵم ناكرێــت ئەمــەش
بشاردرێتەوە كە هەژمونی بیرۆكەی ئیسالمی
لە ناخی «موفتیزادە»دا دوای راپەڕینی 15ی
جۆزەردانــی  1342زیاتــر بــووەو هەژمونی
رەهەنــدی مەزهەبــی لە روانگــەو بیرۆكەی
«موفتــیزادە»دا لــە راســتای هەوڵــدان بۆ
دامەزرانــی حكومەتی ئیســامی زیاتر خۆی
دەردەخــات .بۆچوونەكانی لەمــەڕ پێكهاتنی
حكومەتێكی لەم چەشنە لە كتێبی «باسێك لە
بارەی حكومەتی ئیسالمی» هێناوەتە ئاراوەو
بنەمــاو پێكهاتــەو تایبەتمەندییەكانــی ئــەو
حكومەتە ئیســامییەی خســتۆتەڕوو .ناوبراو
بە توندی رەخنەی لە ســیكۆالریزم گرتووەو
دەڵێت :بەاڵم هەر ئەم سیاسەتە دژەگەلییە،

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

واتە جوداكردنەوەی دین لە سیاســەت رۆژبە
رۆژ كۆمەڵگەی مەزنو پۆاڵیینی تاكپەرســتیی
بەرەو مەستیو بتپەرستی هاندا .راگەیاندنی
ئەم رســتەیە راشــكاویو بوێرییەك كە «دین
لە سیاســەت جودایە»و پاساو هێنانەوەی ئەم
خەیانەتــە بــە كەڵــك وەرگرتن لــە رەوشو
شێوازە دەســكردو فریوكارانەكان ،بەرهەمی
ئــەم قۆناغــەی دواییە،ناوبراو ئامــاژە بەوە
دەكات كە «حكومەتیش یەكێك لە مەســەلە
مرۆڤایەتییەكانە كە ئیسالم بنەماو رێوشوێنێكی
گشتی بۆ داڕشتووە كە هیچكات كۆن نابێتو
لــەكار ناكەوێــتو مرۆڤایەتی بۆ هەمیشــە
پێویســتیەتی كە یاســاكانی حكومەت لە هەر
شــوێنو هەر ســەردەمو قۆناغێكــدا كەڵكی
لێوەرگرێــت» .لەم حكومەتەدا هێزی بەرباڵو
بە تەنیا دەبێتە بنەمایەكو هێزێكی سەربەخۆ
بە ناوی لێژنەیەك كە وەك پارلەمان دەچێت
لــە حكومەتــە دیموكراتیكەكانــدا ،بەاڵم بە
ئیمتیازو پوانێكەوە كە هەیەتی تایبەتمەندیی
«خەڵكی بوون» لەدەســەاڵتی ئیســامیدا لە
سەداســەد پێكدەهێنێت ،لە حاڵێكدا هیچكام
لــە پەرلەمانەكانی سیســتمە جۆراوجۆرەكان
خاوەنی ئەم دەسەاڵتە نین.
«موفتــیزادە» لەبــارەی نەتەوەخوازییــەوە
لەسەر ئەم رایە بووە «ناسیۆنالیزمی كوردی»
یەكێك لە مەسەلەو پرسە گرنگە سیاسییەكانی
ناوچەیــە لەم ســەدەیەدا .سیاســەتمەدارانی
ئێران ،لە هەڵوێســتی خۆیان لە هەمبەر ئەم
مەسەلەیەدا هەمیشە الیەنی جودایی خوازیان
لەبەرچــاو گرتــووەو خاوەنی ئەم هەســتو
روانگەیان مەحكومكردووە .لە حاڵێكدا هەر
هەمــان ئەو سیاســیە ئێرانیانــە كاتێك ،باس
لــە ناســیۆنالیزمی ئێرانی دەكرێــت بابەتەكە
دەگــۆڕنو بــە تونــدی الیەنگــری لێدەكەن.
زیاتــر ناتەباییو دژەبەریــی «موفتیزادە» لە
ســەرەتای شــۆڕشدا لەگــەڵ گروپــە چەپو

ماركسیســتەكاندایە لــە كوردســتان .ناوبراو
لەزۆربــەی ئاخاوتنو وتارەكانــیدا رەخنەی
لێیاندەگرتو هەمیشە بە دژبەرییەوە لەگەڵیان
دەدوا ،نــەك بــە تەبایــیو هەڵكردنــەوە.
«موفتــیزادە» وەكــو زۆربــەی بیرمەندانــی
ئیســامی ئــەم دوایانــە بــەدوای پێكهێنانی
پێوەندیی نێوان نەتەوەخوازیو ئیسالمەوەیە
هەرچەنــد لــە دامەزرانی ئــەم پێوەندییەدا
سەركەوتوو نەبوونو نەیانتوانی لە دەسەاڵتی
سیاســی ئیســام بۆ رێكخســتنی سیاســی لە
كوردستان كەڵكی لێوەربگرنو لە ئەنجامیشدا
ئەگەر نەڵێین الیەنی نەتەوەخوازی بە قازانجی
ئیســام وەال نا ،ناكرێت حاشــا لەوە بكەین
كە هەژمونی مەزهەبو دینی لە ئەندێشــەی
ئەوانــدا ئەوەندە زۆربوو كــە نەتەوەخوازیی
زۆر كەمڕەنــگ كــردەوەو هێنایــە نزمترین
ئاســتی خــۆی .رەوتو بزاوتــی مەكتــەب
قورئانیــش دوای مردنی «موفتــیزادە» تەنیا
لە بواری مەزهەبیەوە لە كوردســتان چاالكی
دەنوێنێت .بە تەواوەتیو رەنگە تاكو قۆناغو
سەردەمێك الیەنی نەتەوەخوازیان وەال نابێ.
بەرەنجام
بە وتەی ئێدوارد سەعید «مەسەلەی رۆشنبیر»
رۆڵو تایبەتمەندییەكانــی هێشــتا لە پشــت
پەردەی نهێنیەوە ماوەتەوە .كاتێك بمانەوێت
لە پێكهاتەی كۆمەڵگەی كوردســتاندا بیخەینە
بەربــاسو لێكۆڵینــەوەو تاوتوێی بكەین ،ئەم
گرفتە دووقات دەبێتەوە .یەكەم كێشە كاتێك
ســەرهەڵدەدات كە بمانەوێت پێناسەیەك لە
رۆشــنبیرو رۆڵی بە پێی پێكهاتەی كۆمەڵگەی
كوردســتان بخەینەڕوو ،كە ئەمە كارێكی زۆر
ئەستەمە .لەم بابەتەدا هەوڵدرا پێوەرو بەها
رۆشنبیرییەكان بە رۆحی هەڵكردنو تەباییو
لێبوردنەوە لەبەرچاو بگیردرێن ،بەاڵم لەهەر
حاڵــدا نــەك ئــەوەی كۆمەڵگای كوردســتان
بێبــەریو بــەدەرە لــە فــەزای رۆشــنبیری،

عەبدولڕەحامن زەبیحی

بەڵكــو بە لەبەرچــاو گرتنی فــۆرمو پێوەرە
كۆمەاڵیەتییەكانی خۆی ،النی كەم لە سەدەی
رابردودا رووبەڕووی مەســەلەی رۆشنگەریو
مۆدێــرن بووە كە ئەم باسو دیالۆگانە لەگەڵ
ناوەندنشینە ئێرانیەكانو هەروەها بەشەكانی
دیكەی كوردســتان گەشــەیكردوەو پەلوپۆی
هاویشــتووە .ســەرهەڵدانی رۆشــنبیران لــە
كوردســتانی ئێران هاوكاتە لەگەڵ دەستپێكو
گەشەكردنی قوتابخانە مۆدێڕنەكان لە ئێرانو
كوردســتان ،ئەو قوتابخانەی كە دەگەڕێنەوە
بۆ ســەردەمی رەزاشا .ئەوەی كە پترو زیاتر
لــە قوتابخانــەكان لــە كوردســتان كاریگەرو
شــوێندانەربوو سیاســەتە كۆمەاڵیەتــیو
كولتورییەكانی رەزاشــا بــوو ،كە بووە هۆی
گــۆڕانو ئاڵوگــۆڕو پێكهاتــەی كۆمەڵگــەی
كوردســتانی لــە كۆمەڵگەیەكــی خێڵەكــیو
عەشــیرەتگەرییەوە بەرەو الی كۆمەڵگەیەكی
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نیــوە شــاری پەلكێشــكرد .سیاســەتی دژ بە
كولتــوری گــەالن لە ســەردەمی دەســەاڵتی
رەزاشــا هەرچەند جگە لە بزاوتی ســنوردار
وەك «راپەڕینی مەال خەلیل» بە هۆی زەبرو
زەنگــی توند لە ئێران نەبووە بزوتنەوەیەكی
كۆمەاڵیەتــی لــە كوردســتان ،بــەاڵم لەگەڵ
رووخانی حكومەتی رەزاشا وەكو شوێنەكانی
دیكــەی ئێران ئــەم ناڕەزایەتیو ســەركوتانە
خــۆی دەرخســتو لــە باكوری كوردســتانی
ئێــران لــە فــۆرمو قــەوارەی كۆمەڵــەی
«ژ -ك»دا تێكــەڵ بــە گوتــاری سیاســی ـ
كۆمەاڵیەتیی كوردســتان بــوو« .ژـ ك» زیاتر
گوتارێكی ناسیۆنالیزمی كولتوریی نوێنەرایەتی
دەكــرد كە لــە ئارمانو گوتاری كوردســتانی
مەزنەوە سەرچاوەی دەگرت .دوای رووخانی
كۆماری كوردســتان ،فــەزای رۆشــنبیری لە
كۆمەڵگــەی كوردســتانی ئێــرانو ناوچــە لە
لــە ژێر هەژمونی ئەندێشــەو بیــری چەپدا
بــوو ،لە دەیــەی كۆتایی حكومەتی رەزاشــا
رۆشنبیرانی كورد ئەوەندە لە ژێر كاریگەریی
بزوتنەوە چەپو كۆمۆنیســتییەكاندا بوون كە
زۆربەیان لە گۆشەنیگای دیدی كۆمۆنیستیەوە
دەیانەویســت كێشــەی نەتەوەیی چارەســەر
بكەن هەرچەند روانگەو خوێندنەوەی جیاواز
لــە ئارادا بوون .راپەڕینــی 15ی جۆزەردانی
1342و دوای ئەوەش پەرەسەندنی جوواڵنەوە
مەزهەبییــەكان لــە ئێــران بوونــە هــۆی
ئــەوەی لە كوردســتان هەندێــك جموجۆڵو
بزوتنــەوەی مەزهەبی ســەرهەڵبدەن كە لە
ســەروویانەوە رەوتی مەكتــەب قورئان بوو
كــە گیــرۆدەی پــرسو مەســەلە مەزهەبی،
سیاســیو كۆمەاڵیەتییەكانی كوردســتان بوو.
لێكدانەوەو تاوتوێی گوتارە رۆشــنبیرییەكانو
بیرۆكەی رۆشنبیرانی كوردستان دەریدەخات
كــە هەرچەند روانگەكانی ئەم رۆشــنبیرانەو
گوتارەكانیــان خاوەنــی وێنــاو فۆرمــی
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سۆسیالیســتی یــان مەزهەبــی بــوون ،بەاڵم
نەیانتوانیــوە لــە هەمبــەر روانگــەو وێنــا
ناسیۆنالیستیەكاندا كەمتەرخەم بن یان وەالی
بنێنو ئەگــەری زۆرە تاكو كاتێك كەڵكەڵە
ناسیۆنالیســتیو نەتەوەییەكان لە كوردســتان
نەكەن بە وەاڵمێكی ژیربێژییانەو چارەسەرێكی
گونجاو ،ناكرێت رۆشــنبیرگەلێك دەستنیشان
بكــەی كــە لەهەمبــەر روانگــەو ئەندێشــە
ناسیۆنالیســتیو نەتەوەییەكانــدا كەمتەرخەم
بــن ،بەڵكــو هــەر رەوتو بزاوتێكــی جدی
و پێداگــر كــە بێتە ئەم مەیدانــەوە ،بە هەر
بۆچــوونو بیروباوەڕێكەوە ناتوانێت خۆی لە
وەاڵمی پرسیاری نەتەوەیی دەرباز بكات.
ســەرچاوە :گۆڤــاری خوێندكاریــی رۆژەڤــــ
ژمــارە 6و 7باڵوكراوەی خوێندكارانی كوردی
زانكۆی تاران

سەید کاملی ئیاممی شاعیر
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